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چکیده
يکي از روشهاي موثر توليد گاز طبيعي تجزيه هيدرات گازي موجود در مخازن ميباشد .سه روش مرسوم براي
تجزيه هيدرات هاي گازي وجود دارد .اين سه روش شامل كاهش فشار ،تحريك گرمايي و تزريق مواد بازدارندده
ميباشند .در اين مقاله اين سه روش مورد ارزيابي قرار گرفته است .يکي از جديدترين روشها جايگزيني متدان
با گاز كربن دياكسيد در بلورهاي هيدرات ميباشد كه عالوه بر بازيابي گاز متدان باعدح حدگا گداز مادر گداز
كربن دياكسيد ميشود .سپس با استفاده از شرايط ترموديناميکي و نمودار فازي بده بررسدي تجزيده هيددرات
توسط اين سه روش پرداختهايم .همچنين مدلهاي ارائه شده بر مبناي سه پديده انتقال حرارت ،جريان سديال
و سنتيك تجزيه هيدرات و مطالعات اقتصادي بر اساس اين مدلها مورد بررسي قرار گرفته است .بدا توجده بده
اين بررسيهاي اقتصادي هيدراتي كه از لحاظ دما و فشار به مرز فاز نزديكتر و سدطح بيشدتري داشدته باشدند
براي تجزيه اقتصاديتر هستند .همچنين اين مطالعات نشان ميدهد كده روش كداهش فشدار از دو روش ديگدر
اقتصادي تر بوده ولي محققان براي باال بردن بازده تجزيه هيدرات به دنبدال تركيدر روشهداي كداهش فشدار و
تحريك حرارتي ميباشند.
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بررسی روشهای تولید گاز طبیعی از

 -9مقدمه
كشورهايي نظير روسيه ،آمريکا ،كانادا ،هلند ،الجزاير و اندونزي نزديك به  06درصد از گاز طبيعدي دنيدا را توليدد مدي-
كنند .نمودارهاي افت( )Decline Curveاز اواخر دهه  06در كشورهاي آمريکا ،روسيه و كانادا به پايداري رسديدهاندد درحدالي
كه بسياري از مخازن خاورميانه در مراحل توسعه هستند [ .]1امروزه اكتشاا و بهره برداري از گاز طبيعي موجود در منابع غير
معمول با توجه به حجم بسيار زياد گاز موجود اين مخازن مورد توجه قرار گرفته است .از اين منابع غير معمول گازي ميتدوان
به متان موجود در بسترهاي زغالسنگي ( ،)Coal Bed Methaneمخازن گازي به هدم فشدرده ) )Tight Gas Reservoirsو
هيدراتهاي گاز طبيعي ( )Natural Gas Hydrateاشاره كرد .ذخاير هيدرات منابع بسيار عظيمي هستند كه اگر  11درصد از
آن مورد استفاده قرار گيرد انرژي حدود  066سال را تامين ميكند [ .]0شکل شماره  1توزيع ذخاير هيدرات را در جهان نشان
ميدهد.

شکل  :9توزیع مخازن كشف شده هیدرات روى كره زمین[]6

هيدراتها تركيبات مولکولي هستند كه پيوند بين مولکولهاي آب نيروي هيدروژني و پيوند حفرات بين مولکولهاي
آب نيروي واندروالسي است .در صورت وجود شرايط مناسر مثل فشار باال و دماي پايين اين تركيبات تشکيل ميشوند .از
جمله ساختارهاي اين تركيبات ميتوان به آبکش هاى ملکولى( ،)Molecular Sievesكمپلکس هاى كاناليزه( Channel
 ،)Complexesكمپلکس هاى اليه اى( ،)Layered Complexesملکولِ در برگرفته شده (،)Inclusion Molecule
كمپلکسهاى پليمرى خطى( )Linear Polymeric Complexesو كالتريت اشاره كرد[ .]3هيدراتهاي گازي كه بيشتر در
بستر درياها تشکيل مي شوند ،عمدتا از نوع هيدرات متان هستند .اين ماده كه از آن به عنوان يخ شعله ور ياد مي شود ،داراي
مقدار بسيار زيادي گازمتان و مکان تشکيل آن معمو ًال رسوب كف اقيانوسها و مناطق قطبي هميشه منجمد است .اين مواد به
طور طبيعي در دما و فشار محيط رسوبات كف اقيانوس دما و در مناطق با عمق بيش از 166متر تشکيل مي شود .در اين فشار
و در دماهايي باالتر از دماي پايدار يخ ،هيدرات گازي كامالً پايدار است .همچنين درمناطق هميشه منجمد قطبي ،اين ماده به
صورت تركير با يخ هاي محيط ،به مقدار زيادي يافت مي شود [ .]4براي استفاده از انرژي اين تركيبات نهفته در زمين بايد
آنها را از حالت جامد به حالت سيال تبديل كرد .تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است .كه دراين مطالعه ما به
بررسي اين روشها ميپردازيم.
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 -6روشهای تولید گاز طبیعی از مخازن هیدرات
با توجه به جامد بودن ذخاير هيدرات طبيعي محققان به دنبال راهكارهاي موثري جهت استفاده از ايدن مندابع طبيعدي
هستند .بهترين و كارآمدترين اين روش ،تجزيه هيدراتهاي جامد و سيال شدن آن به تركيبات گاز و آب است .در ايدن حالدت
موضوعاتي چون ترآوايي ،تخلخل و درجه اشباع بسيار مهم ميباشد .در حالت كلي ميتوان تجزيه هيددرات بده گداز متدان ،كده
بخش عمده گاز به دام افتاده در ذخاير هيدرات طبيعي را شامل ميشود ،به صورت زير در نظر گرفت:
)𝑙(𝑂 CH4 (𝑔) + 6H2

() 1

)𝑠()𝑂 CH4 (6H2

تا به امروز سه روش براي بدست آوردن گاز طبيعي وجود دارد )1 .كداهش فشدار( :)Depressurizationحفدر چداه در
ناحيه پايدار هيدرات و استخراج گاز آزاد اين ناحيه كه باعح كاهش فشار مخدزن و تخريدر و تجزيده تركيبدات هيددرات را بده
همراه دارد )0 .تحريك حرارتي ( :)Thermal Stimulationيك منبع گرما را به ناحيه پايدار اعمال ميكنند .در نتيجه افزايش
درجه حرارت تجزيه هيدرات را به دنبال دارد )3 .تزريق مواد بازدارنده ( :)Inhibitor Injectionبا تزريق اين مواد بده مخدزن و
قرار گرفتن آنها در كنار هيدرات باعح تجزيه ميشوند .يك روش جديد جايگزيني متان به وسيله گاز كربن دياكسيد در داخل
هيدرات است كه آزاد شدن گاز متان را به همراه دارد .در حالت كلي اين روش را ميتوان زير مجموعه روش سوم دانست.

 -9-6فرآیند كاهش فشار
در شکل شماره  0روش كاهش فشار نشان داده شده است كه حفاري از پوشش يك مخدزن هيددرات بده گداز آزاد وارد
شده و باعح استخراج گاز آزاد اين منطقه مي شود .در اين حال كاهش فشار مخزن را به دنبال داشته و اين كاهش توسدط گداز
حاصل از تجزيه هيدرات جبران ميشود .اين روش تنها روشي است كه به مرحله تجاري درآمده است .با اين وجود محققان بده
دنبال روشهاي تركيبي از آن همراه با ساير روشها هستند.

شکل  :6تولید گاز از مخزن هیدرات با استفاده از روش كاهش فشار

 -6-6فرآیند تحریک حرارتی

بررسی روشهای تولید گاز طبیعی از

در اين روش به وسيله افزايش درجه حرارت در ناحيه هيدرات باعح تجزيه اين تركيبات ميشوند .ايدن افدزايش درجده
حرارت ميتواند به وسيله يك منبع حرارتي صورت گيرد .از جمله منابع گرما ميتوان به بخار و آب داغ به صدورت مسدتقيم يدا
ابزارآالت صوتي و الکتريکي به صورت غير مستقيم اشاره كرد .در يك روش ساده ميتوان بخار يا آب داغ را بدا اسدتفاده از چداه
حفر شده به داخل مخزن پمپ كرده و اين گرما متان موجود در هيدرات را آزاد كند .اين متان آزاد شده ميتواند به وسيله يك
چاه ديگر به سطح زمين انتقال يابد [ .]1شکل شماره  3نشان دهنده اين روش است.
 Cranganuدرمدل خود يك چاه با فااي سه حلقوي را پيشنهاد داد .از فااي وسط چداه بدراي رسداندن سدوخت بده
محفظه احتراق استفاده كرد .وجود شيرهاي خودكار كه فرمان باز يا بسدته بدودن را از حسدگرهايي مديگيرندد ،ايدن ارتبداا را
كنترل ميكنند .از دو فااي باقيمانده گازهاي حاصل از احتراق و گاز طبيعي آزاد شده خارج ميشوند [.]0
روش تحريك حرارتي در عين كارايي داراي معايبي است .اوال بخش عظيمي از گرماي اعمال شده در طول مسدير از بدين مدي-
رود .دوما همانطور كه اشاره شد دو چاه بايد براي اين منظور حفر شود فاصدله ايدن دو چداه و تعدداد آنهدا وابسدته بده عوامدل
متعددي است .براي مثال اگر تخلخل هيدرات كمتر از  11درصد باشد گاز استخراج شده از چاه ناچيز است.

شکل  :3تولید گاز از مخزن هیدرات با استفاده از روش تحریک حرارتی

روش كاهش فشار همراه با حرارت ديواره چاه بسيار موثر است .در اين روش كاهش فشار ،فشار سيستم را تا زير نقطه
فشار تشکيل هيدرات در دماي مشخص پايين ميآوريم .اين روش تركير روشهاي حرارتي و كاهش فشار ميباشد كه در آن
به ديواره چاه حرارت ميدهند و هزينه اوليه و عملياتي كاهش مييابد.

 -3-6فرآیند تزریق مواد بازدارنده
با تزريق مواد بازدارنده به منطقه هيدرات شرايط تعادلي هيدرات جابهجا ميشود .شکل شماره  4توليد گاز به اين روش
را نشان ميدهد .در اين روش يك ماده بازدارنده مانند متانول به منطقه هيدرات تزريق ميشود .كه در نتيجده آن تعدادل دمدا-
فشار جابهجا ميشود .به دليل ناپايدار بودن هيد رات در آن دما و فشار در سطح تماس تجزيده مديشدوند .ايدن روش بده دليدل
هزينه هاي مواد شيميايي و نياز به تخلخل مناسر نيز پرهزينه بوده اگرچه نسبت به روش تحريك حرارتي كم هزيندهتدر اسدت.
امروزه اين فرآيند به دو روش جايگزيني شيميايي و تزريق شيميايي تقسيم ميشود.
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شکل  :4تولید گاز از مخزن هیدرات با استفاده از روش تزریق مواد بازدارنده

 -9-3-6جایگزینی شیمیایی
اين روش يکي از روشهاي موثري است كه در آن گاز كربن دياكسيد با متان موجود در هيدرات جايگزين ميشود .در
اين روش گاز مار كربن دياكسيد به هيدرات حاوي متان تزريق ميشود .بنابراين هيدرات كربن دياكسيد تشکيل شده و گاز
متان بازيابي ميشود .تشکيل اين نوع هيدرات از لحاظ انرژي مطلوبتر است .اين يك روش بسيار مناسر براي بازيابي مداده بدا
ارزش متان و حگا كربن دياكسيد ميباشد .شرايط عملياتي دما -فشار بهينه بايد محاسبه گردد.
 -9-3-6تزریق شیمیایی
متانول ،اتيلن گاليکول ،نيتروژن و محلول نمك مواد بازدارنده ميباشند كه باعح تغيير شرايط تعادلي ميشوند .بنابراين
تزريق اين مواد تجزيه هيدرات را تسريع بخشيده و باعح توليد متان ميشود .شواهد نشاندهنده اين است كده اسدتفاده از گداز
نيتروژن همراه با حرارت موثرتر از روش حرارت به تنهايي است .از بازدارندههاي مرسوم ميتوان به الکلها (متانول) ،گليکدولهدا
(اتيلن گليکول) و يونهاي نمکي اشاره كرد .از بين اين مواد گليکولها و الکلها بهترين نتايج را نشان دادهاند .نمكها مشکالت
خوردگي دارند و به دليل فشار بخار پايين بخار نمي شوند .دما ،فشار ،تركير درصد و مقدار مواد بازدارنده بايد تعيين شود .مواد
بازدارنده بايد در دماي شبنم آب يا پايين تر از آن باشند .استفاده از اتيلن گاليکول هزينه كمتر ،حد غلظت ايمنتر و ضرر كمتر
به محيطزيست نسبت به متانول را دارد .همچنين اتيلن گاليکول با بازده باالتري بازيابي مديشدود .در صدورت نبدود تسدهيالت
بازيابي ،حجم بااليي از متانول در فرآيند مورد نياز است كه هزينه عملياتي را باال ميبرد.

 -3بررسی ترمودینامیکی تجزیه هیدرات
شکل شماره  1سه روش گفته شده را روي نمودار فازي نشان مديدهدد .خطدوا  ∆ P=0 ،∆ T=0و  %16متدانول بده
ترتير نشاندهنده روشهاي كاهش فشار ،تحريك حرارتي و ترزيق مواد بازدارنده ميباشد.

بررسی روشهای تولید گاز طبیعی از

شکل  :2نمودار فازی سه روش مرسوم تجزیه هیدرات []7
اين شکل دو اصل مهم را براي تجزيه هيدرات نشان ميدهد:
( )1هيدرات در خارج از محدوده ترموديناميکي تعادل فازها رخ نميدهد .بندابراين هيددرات بده دمدا ،فشدار و متدانول
مناسبي نياز دارد كه در شکل شماره  1ناحيه سمت چپ خطوا ميباشد.
( )0با تجزيه شدن هيدرات حتي در دماي ثابت ،حرارت از محيط اطراا به هيدرات جريان مييابد و باعح سرد شددن
ميشود .نقطه نهايي ذاتي است زيرا مولکول هاي گاز و آب و هيدرات تجزيه شده انرژي بيشتري نسبت به هيدرات
تجزيه نشده دارند .بنابراين براي تجزيه هيدرات ،انرژي بايد به سطح آن برسد.

 -4بررسی مدلهای ارائه شده
در تمامي فرآيندهاي تجزيه هيدرات سه پديده وجود دارد )1 :انتقدال حدرارت بده سدطح تمداس هيددرات -سديال)0 .
سنتيك تجزيه هيدرات )3 .جريان سيال (گاز و آب) از سطح هيدرات به بيرون .مدلها بدر مبنداي ايدن سده پديدده در جددول
شماره  1طبقهبندي شده است.
همانطور كه از جدول شماره  1مشخص است فقط در سالهاي اخير مدلهايي با در نظر گرفتن هر سده پديدده انتقدال
حرارت ،جريان سيال و سنتيك ارائه شده است .ستون سمت چپ جدول مشخص ميكند كه مدل حل دقيق يا تقريبي دارد .از
مدلهاي تحليلي براي تعيين مکانيزم استفاده ميشود .براي مثال يك مدل تحليلي (  Hongو  )Pooladi-Darvishمکانيزمي
را پيشنهاد ميكند كه در آن  )1انتقال حرارت همرفت اهميتي ندارد )0 .به منظور اهميت يافتن سنتيك ثابت سرعت سنتيکي
بايد  0-3درجه كاهش يابد )3 .جريان سيال هرگز سرعت تجزيه هيدرات را كنتدرل نمديكندد .از طدرا ديگدر انتقدال حدرارت
رسانش اين سرعت تجزيه را كنترل ميكند [.]8

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
 62-62اردیبهشت  ،9316دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه سمنان

جدول  :9مدلهای تجزیه هیدرات از سال 9196
نام مدل

انتقال حرارت

سال

رسانش

جريان سيال

همرفت

گاز

Holder and Angert

1080

*

*

Burshears

1080

*

*

Jamaludin

1080

*

Selim and Sloan

1080

*

Yousif and Sloan

1001

سنتيك

آب
عددي
عددي

*
*

*

روشحل

*

عددي
تحليلي

*

عددي

*

*

Makogon

1001

*

*

*

*

تحليلي

Tsypkin

0666

*

*

*

*

تحليلي

Masuda

0660

*

*

*

*

*

عددي

Moridis

0660

*

*

*

*

*

عددي

Pooladi-Darvish

0663

*

*

*

*

*

عددي

به عنوان مثال ديگر  Khataniarو همکارانش براي مدل خود چنين فرضهايي را داشتند )1 :به محض كاهش فشار به
زير فشار پايدار هيدرات ،فرايند تجزيه آغاز و گاز آزاد شده بالفاصله به ناحيه گاز آزاد در زير اليه جامد هيدرات انتقال مييابدد.
 )0تجزيه هيدرات به نرخ كاهش فشار وابسته بوده و از يك مدل سينتيکى درجه اول تبعيت ميكند )3 .انبساا سنگ مخزن و
آب در زمان توليد گاز ناچيز است )4 .انتقال حرارت بين مخزن و محيط پيرامون ناديده گرفته ميشود )1 .توليدد از مخدزن از
طريق يك چاه واحد كه در مركز آن حفر شده صورت ميگيرد [.]0
مدلهاي عددي پيچيدهتر ميباشند .در اين مدلها احتمال وجود خطاي زماني و مکاني ميباشد .بنابراين ايدن مددلهدا
بايد با يك استاندارد مانند اندازهگيري فيزيکي يا مدل تحليلي مقايسه شوند.
در حالت كلي ميتوان نتايج زير را چکيده مدلهاي اخير محققان دانست.
 )1از بين سه روش مرسوم تجزيه هيدرات ،روش كاهش فشار اقتصاديترين روش ميباشد.
 )0در مخازني كه عمدتا حاوي گاز آزاد بوده و مرز باالي اليه هيدرات و پايين اليهي گاز آزاد غيدر قابدل نفدوذ باشدد،
اقتصاديترين حالت براي روش كاهش فشار است.
 )3نزديکي به مرز فاز و نياز به منبع انرژي براي تجزيه هيدرات باعح كنترل سرعت تجزيه و در نتيجده اقتصداد مدي-
شود .از آنجايي كه انتقال حرارت رسانش ،تجزيه هيدرات را كنترل ميكند ،هيدراتي كه از لحداظ دمدا و فشدار بده
مرز فاز نزديکتر و سطح بيشتر (اليه نازکتر) داشته باشد براي تجزيه اقتصاديتر است.
 )4غلظت باالي هيدرات موجر كاهش شديد نفوذ موثر ميشود .بنابراين اين ترم محدودكنندده ناحيده كداهش فشدار
است.
 )1اندازه حفرات فقط در صورتي كه كوچك باشند ( كمتر از  )166nmمهم است .ولي غلظت نمك بسيار موثر است.
 )0براي پياده كردن مدل نياز به اطالعات بيشتري داريم .ارزيابي توليد بلند مدت بدراي تاييدد مددل مخدزن ضدروري
است .در مقياس آزمايشگاهي به اطالعات بيشتري در زمينههاي نفوذ ،رسانش ،سنتيك هيددرات و تعيدين مرحلده
كنترل كننده (انتقال حرارت ،انتقال جرم و سنتيك) نيازمنديم.

بررسی روشهای تولید گاز طبیعی از

 نتیجهگیری-7
 روش تحريك حرارتي و. تحريك حرارتي و تزريق مواد بازدارنده براي تجزيه هيدرات وجود دارد،سه روش كاهش فشار
- براي افزايش بازده و كاهش هزينهها از روش.تزريق مواد بازدارنده پرهزينه بوده در حاليکه روش كاهش فشار اقتصاديتر است
 روش كاهش فشار براي مخازني كه حاوي گاز آزاد بوده و مرز باالي اليه هيدرات و پايين اليه.هاي تركيبي استفاده مي شود
 روش تزريق مواد بازدارنده شامل دو روش جايگزيني و تزريق.گاز آزاد غيرقابل نفوذ باشد بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد
 روش جايگزيني يکي از جديدترين روشهايي است كه عالوه بر بازيابي متان باعح حگا گاز مار و.شيميايي ميباشد
 با تزريق مواد بازدارنده شرايط تعادلي تغيير ميكند و باعح تجزيه هيدرات در دما و فشار.ناخواسته كربن دياكسيد ميشود
. از بين مواد بازدارنده الکلها (مانند متانول) و گليکولها (مانند اتيلن گليکول) بهترين نتايج را نشان دادهاند.مشخص ميشود
 بنابراين بايد به ميزان. برابر بيشتر از متانول ميباشد ولي بازيابي متانول سختتر انجام ميشود3 هزينهي اتيلن گليکول تقريبا
 فرآيند تزريق اتيلن گليکول به يك گزينه مناسر تبديل ميشود، با افزايش دبي گاز.متانول الزم براي انجام فرآيند توجه كنيم
 افزايش هزينه در فرآيند تزريق متانول براي گاز با حجم باال به دليل هزينه ماده اوليه.زيرا ماده بازدارنده قابل بازيابي است
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